
Milosrdenství a kříž 

„Čím je pro mě kříž?“ (otázka ke sdílení)

My křesťané si Kristův kříž připomínáme velmi často. Visí nám doma nad dveřmi, 
Řada z nás ho nosí na krku, znamením kříže vstupujeme do rozhovoru s Bohem a 
žehnáme. Kříž je ale také součástí mnoha státních vlajek (škoda že ne té české, 
když např. Slováci se k němu nestydí hlásit) a červený kříž se stal symbolem 
milosrdenství při záchraně života a pomoci v nouzi. Tím už se pomalu dostáváme ke
vztahu kříže a milosrdenství. Ale nepředbíhejme.

Kristův kříž je pro křesťany klíčem k věčnému životu. Na jednu stranu Kristu 
projevujeme vděčnost za jeho utrpení pro nás, jako v písni „Líbám již svatý kříž“. 
Zároveň kříž představuje symbol utrpení. Někdy těžko snášíme, pokud tento kříž 
musíme nést sami: „S tebou je kříž“. Naše odhodlání pro spoluúčast na Kristově 
utrpení ale má rovněž svoje umělecké ztvárnění, např. v textu od Josefa Hrdličky z 
roku 1986 v písni Všichni jsme děti Boží: „Všechno, co, Pane, ještě zbývá / do plné 
míry útrap tvých, [: chcem ve tvé síle k spáse světa / na vlastním těle doplnit. :]“

Co nám o kříži říká Bible?

Evangelium 

Matouš 16:24 B21

http://bible.com/15/mat.16.24.B21

Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám 
sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.

Zvláštní na tomto textu je, že Ježíš, dávno před tím, než je Pilátem odsouzen, nejen 
otevřeně hovoří o své smrti na kříži, ale dokonce chce po nás, abychom na jeho kříži
měli účast. Jak nepochopitelná asi byla tato slova pro jeho učedníky, kteří neznali 
budoucnost, která je dnes nám dobře známá. Dokládá to i Petrovo „domlouvání“ 
Ježíšovi těsně před citovaným Ježíšovým napomenutím. Ale právě toto napomenutí 
nám dává návod. Jak se mám zřeknout sám sebe a vzít na sebe svůj kříž?

Svůj kříž na sebe beru už v okamžiku, kdy se zříkám sám sebe tím, že svoje přání, 
plány, ba i rozum dávám až za lásku k Bohu a k bližnímu. Potom se moje srdce 
otevírá pro skutky milosrdenství, čímž následuji Krista, jehož působení popsané v 
evangeliích je plejádou milosrdenství.

Specifické pokoře před křížem učí apoštol Pavel.

1 Korintským 1:18 B21

http://bible.com/15/1co.1.18.B21

http://bible.com/15/1co.1.18.B21
http://bible.com/15/mat.16.24.B21


Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby 
snad nebyl zmařen Kristův kříž. Pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže 
bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc.

Gal 6.14

Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je 
pro mne svět ukřižován a já pro svět. 

I zmiňovaný apoštol Petr nakonec do tajemství kříže proniknul.

1 Petr 2:23-24 B21

http://bible.com/15/1pe.2.23-24.B21

Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který 
soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli 
hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!

Petr ve zmínce o kříži tady dvakrát poukazuje na spravedlnost. Pro kříž máme ožít 
spravedlnosti. Jak ale jde v Božském pohledu dohromady spravedlnost a 
milosrdenství?

Jak bylo řečeno v našich předchozích setkáních na téma milosrdenství, v dějinách 
církve nachází Boží milosrdenství významné místo až v novodobé historii. Díky 
svatému Papeži Janu Pavlovi II. máme na Boží milosrdenství řadu inspirativních 
náhledů v encyklice

Dives in misericordia

Události Velkého pátku a již předtím modlitba v Getsemanské zahradě uvádějí 
jakousi zásadní změnu v celém průběhu zjevení lásky a milosrdenství v Kristově 
mesiášském poslání. Vždyť přece ten, který "všude procházel, prokazoval dobrodiní 
a uzdravoval" 71 , "uzdravoval každou nemoc a každou chorobu" 72 , nyní naopak, 
jak se zdá, sám zasluhuje a vzbuzuje milosrdenství, když je zajat a vysmíván, 
odsouzen a bičován, korunován trním a hřeby přibit na kříž vydechne naposledy 
uprostřed nejkrutějších muk. 73 Zde si skutečně nejvíce zasluhuje milosrdenství od 
lidí, kterým činil dobro, ale toho se mu nedostává. Dokonce ani ti, kteří mu stáli 
nejblíž, ho nedovedou ochránit a vytrhnout z rukou pronásledovatelů. ...

Jako člověk, který v Getsemanské zahradě a na Kalvárii strašně trpí, obrací se 
Kristus k Otci: k tomu Otci, jehož lásku k lidem hlásal a jehož milosrdenství celým 
svým počínáním dosvědčoval. A přece ani jemu není odňato toto strašné utrpení na 
kříži. "S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem," 75 
píše svatý Pavel. V těchto několika slovech vystihuje velikost tajemství kříže i 
božskou podstatu skutečnosti vykoupení….

Zde nachází svůj výraz absolutní spravedlnost, protože Kristus snáší utrpení a smrt 
kvůli hříchům lidského rodu. Je to vlastně "nadbytek" spravedlnosti, neboť hříchy 
člověka jsou vyvažovány obětí Bohočlověka. Spravedlnost tohoto druhu, která je 
zajisté spravedlností "podle Božích měřítek", se rodí pouze z lásky, a to výslovně z 
lásky mezi Otcem a Synem, a všechny své plody přináší rovněž v lásce. Božský 
rozměr vykoupení se neuskutečňuje jen tím, že je potrestán hřích, ale tím, že se 
lásce v člověku navrací ona tvůrčí síla, díky níž může opět dojít k plnosti života a 
svatosti, která pochází z Boha. Tak s sebou vykoupení přináší zjevení milosrdenství 
v celé jeho plnosti.
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...

Kristův mesiášský záměr, záměr milosrdenství, se stává programem jeho lidu, 
programem církve. V samém středu tohoto programu stojí vždy kříž, protože v něm 
dosahuje zjevení milosrdné lásky svého vrcholu.

Co jsem si na tom uvědomil: Ačkoli Kristus konal řadu skutků milosrdenství, 
klíčová oběť na kříži se netýkala zdraví nebo záchrany pozemského živobytí, ale svůj
život dal v oběť pro vykoupení našich hříchů, které nespáchal. Chceme li být 
podobní Kristu, i naše milosrdenství by mělo z lásky stále odpouštět hříchy bližním. 
Třeba 77x. Tak neseme náš kříž a zároveň ho ulehčujeme našim bližním. 

Také slova z horského kázání: "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství" 95 , poskytují svým způsobem souhrn celé Radostné zvěsti, celé 
podivuhodné výměny, která je tam skrytá a která je prostým, silným a zároveň i 
"milým" zákonem celého řádu spásy.

Kříž a Svatý František

O vztahu sv. Františka ke kříži jsme už mluvili, ale co stojí v této souvislosti za pozornost, je 
znamení ukřižovaného Krista na jeho vlastním těle.

Vidění Ukřižovaného

Jednou ráno kolem svátku svatého kříže se František těšil žárem své lásky na úpatí 

hory s Ježíšem. Uvažoval zrovna o jeho nevýslovné lásce k hříšníkům, když tu náhle 

uviděl, jak se z nebe snáší seraf se šesti zářícími křídly. Velmi rychle přiletěl až k 

němu a zůstal před ním stát ve vzduchu. František mezi křídly nebeského zjevu 

zpozoroval obraz ukřižovaného člověka, jehož ruce i nohy byly přibity na kříž. Dvě 

křídla se zvedala nad jeho hlavu, dvě byla rozepjatá k letu a zbylá dvě zakrývala 

tělo. František byl úžasem bez sebe, jeho srdce ovládaly střídavé radosti bolest. 

Radost, protože v podobě serafa poznal milovaného Ježíše; bolest, protože to byl 

Ježíš trpící, jehož ruce a nohy byly přibity a srdce probodeno. Před Františkovýma 

očima se vznášelo nevyzpytatelné tajemství, o jehož skrytém významu ho Bůh 

vzápětí poučil. Chtěl, aby František jako Boží přítel poznal, že se svému milému 

stane podobným nikoliv v tělesném utrpení, nýbrž v plamenné lásce.

Rozjímání Tomáše z Celana o svatých ranách

Tomáš z Celana se nespokojil s pouhým konstatováním o existenci Františkových 

Svatých ran, ale uvažoval zároveň o důvodu, proč Bůh toto vyznamenání poprvé v 

dějinách lidstva udělil právě Františkovi. Píše: „Proč byla tato zvláštní výsada 

Františkovi udělena? Miloval Ježíše Krista neobyčejnou a podivuhodnou láskou. Žil 

jen pro ukřižovaného Ježíše, nosil ho stále ve svém srdci, byl s ním v nepřetržitém 

spojení, a proto ho Bůh Svatými ranami obdařil, aby se milovanému Ježíši podobal i 

vnějším působem.“ To velmi dobře znali všichni, co s Františkem žili. Rozjímal o 

Ježíši téměř pořád, u stolu zapomínal jíst i pít, a jakmile se někdo o Kristu zmínil 
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nebo o něm začal vyprávět, okamžitě upadal do vytržení mysli, takže vůbec 

nevěděl, co se kolem něj děje. Když byl na cestách, Vždy buď o Spasiteli rozjímal 

nebo mu prozpěvoval chvály a povzbuzoval Všechny tvory, aby Ježíše chválili s ním.

V takových chvílích se často stalo, že sešel z cesty, dal se jiným směrem nebo se 

dokonce zastavil. Miloval Ježíše více než ostatní a Ježíš mu jeho vroucí lásku v 

nejvyšší míře odplácel, tato vzájemná láska byla mezi nimi sjednocena svatými 

ranami. Ježíš si ho přizpůsobil ke svému obrazu. Kříž je velikým Ježíšovým 

tajemstvím a Františka kříž přitahoval především. Kříž byl na počátku jeho 

duchovního života, v kříži mu Ježíš zjevil bolesti svého umučení, kříž k němu 

promluvil, aby mu oznámil jeho budoucí povolání. Kříž byl stálým předmětem 

Františkova rozjímání, pochopil, že kříž je spásou světa, a vložil do něj všechny své 

naděje, svou slávu. Ze dřeva kříže čerpal milosti a nezapomínal, za jakou cenu je 

lidstvo získalo. Nevinná oběť Boží Beránek v něm vzbuzoval nejněžnější soustrast; 

jeho opuštěnost, smrtelný zápas, svaté rány a smrt mu zraňovaly srdce, takže 

propukal v nářek a pláč. Jeho duši to však nestačilo, chtěl se Beránkovy velké oběti 

sám účastnit a smísit svou krev s krví Ježíše Krista, za nás prolitou. „Stále o kříži 

rozjímal píše Tomáš z Celana, „stále s ním žil a jako svatý apoštol byl spolu s 

Ježíšem ukřižován“ Spasitelovy svaté rány nosil ve své duši, a proto se objevily i na 

jeho těle. Bůh chtěl, aby to, co se dělo ve Františkově nitru, bylo patrno z vnějšku, a

tím odměnil svého věrného služebníka, který představoval jeho obětovaného Syna 

na zemi.

Na závěr se sluší dát kříž a milosrdenství do kontextu spirituality našeho řádu.

Řehole 

10. Ať se spojují s vykupitelskou poslušností Ježíše, který vložil svou vůli do 
Otcových rukou. V různých životních situacích ať věrně plní své stavovské 
povinnosti. Ať následují Krista chudého a ukřižovaného a vyznávají ho i v obtížích a 
pronásledováních.  

Konstituce  Článek 10

[Řehole 10] »Kristus chudý a ukřižovaný«, vítěz nad smrtí, vzkříšený, největší projev
lásky Boží k lidem, je »knihou«, z níž se bratři a sestry po vzoru sv. Františka učí, 
proč a jak žít, milovat a trpět. V Kristu odkrývají hodnotu pronásledování pro 
spravedlnost a smysl těžkostí a křížů každodenního života. S ním jsou schopni 
přijímat Otcovu vůli i za těch nejobtížnějších okolností a žít františkánským duchem 
pokoje i odmítat každé učení odporující důstojnosti člověka.

Pokud plníme tento odstavec naší řehole, zároveň tím konáme skutek milosrdenství:
trpělivě všechno snášet.
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